
   

 

VII Niedziela Wielkanocna  29 V 2022 
 

 

Łk 24,46-53 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 

zmartwychwstanie,  w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 

grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. (48) Wy jesteście 

świadkami tego.  Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie 

w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku 

Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich.  

 A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.  

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,  gdzie stale 

przebywali w świątyni, <wielbiąc i> błogosławiąc Boga.  

  

 

"Ewangelia według Łukasza"                                                 
Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

 Pablo T. Gadenz. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2020      

 

Jezus objawia się w Jerozolimie (Łk 24, 36-49) 

 

ST: Oz 6,2 

NT: Łk 4,18; 18,31; 22,37; Dz 1,2-8; 2,3-4; 10, 39-43; 1 Kor 15,5 II Mk 16,14-

15; J 20,19-20 

Krąg Biblijny  nr 40 
 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla 

każdego!   SP i LO im. św. Jana Pawła II                                

Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 



KKK: Jezus objawia się uczniom, 641; zmartwychwstałe ciało Jezusa, 645, 999; 

niewiara uczniów, 644; Jezus objawia i wypełnia Pismo, 108,112,572,601,652,702, 

2625,2763; trzeci dzień, 627; posłannictwo Kościoła 730, 1120, 1122; odpuszczenie 

grzechów, 981; chrześcijanin otrzymuje w bierzmowaniu moc Ducha Świętego, by 

stać się świadkiem Chrystusa, 1304 

Lekcjonarz: Łk 24,35-48: trzecia niedziela wielkanocna (rok B); czwartek 

oktawy wielkanocnej; Łk 24,44-48: obrzęd ustanowienia lektorów 
 

[24,36-38]  A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do 

nich: Pokój wam!  Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą 

ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 

wątpliwości budzą się w waszych sercach?  

Jezus objawia się po raz kolejny, gdy jeszcze rozmawiali. Staje pośród nich                

i pozdrawia słowami pokoju (J 20,19), tak jak sam nakazał to czynić uczniom, ilekroć 

będą wchodzić do czyjegoś domu (Łk 10,5).  

Nie jest to jednak zwyczajne pozdrowienie, gdyż to właśnie Jezus przynosi 

powszechny pokój, zarówno na ziemi, jak i w niebie (2,14; 19,38). Co więcej, przez 

Jego śmierć i zmartwychwstanie ,,zachowujemy pokój z Bogiem" (Rz 5,1 BP
1
; zob. 

Ef 2,14).  

Wszyscy zebrani są zatrwożeni, wylękli i pełni wątpliwości, co przypomina 

reakcję na objawienie się anioła, którą czytelnicy widzieli wcześniej u Zachariasza (Łk 

1,2), Maryi (1,29), pasterzy (2,9) i kobiet przy pustym grobie (24,5). Wszyscy sądzą, 

że widzą ducha oddzielonego od ciała. 

 

[24, 39-40] Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się 

Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja 

mam.  Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.   

Jezus pyta ich, dlaczego wątpią w to, co widzą, i na trzy sposoby dowodzi swojego 

zmartwychwstania w ciele
2
. W tę prawdę trudno było uwierzyć nie tylko apostołom, 

lecz także pierwszym chrześcijanom (zob. 1 Kor 15).  

Po pierwsze, Jezus zachęca jedenastu i pozostałe osoby do tego, by użyły zmysłu 

wzroku: Popatrzcie na moje ręce i nogi. Potem pokazał im swoje ręce i nogi, 

by widząc ślady po gwoździach będące skutkiem ukrzyżowania (J 20,25.27), mogli 

stwierdzić, że to Ja jestem - ja, Jezus - który teraz przed nimi stoi.  

Zwróćmy uwagę, że to pokazuje ciągłość między ukrzyżowanym a 

zmartwychwstałym ciałem Jezusa.  

                                                           
1
 BP - Biblia Poznańska 

2
 Dz 1,3: "Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje" 



Drugi dowód wiąże się z kolejnym ze zmysłów. Dotknijcie Mnie i przekonajcie 

się namacalnie, że w przeciwieństwie do ducha, Jezus ma ciało i kości. 

Niewykluczone jest, że ten ,,test" stoi za słowami z Pierwszego Listu Jana (gdzie także 

pojawia się identyczny i rzadki grecki czasownik tłumaczony tu jako ,,dotknąć"):  

,,[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co 

ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce"                   

(1 J 1,1).  

Co więcej, wydarzenie to jest dobrze znane św. Ignacemu z Antiochii, który pisząc 

około 107 roku, odwołuje się do niego, by bronić prawdy o cielesnym 

zmartwychwstaniu Jezusa: ,,Albowiem wiem i wierzę, że nawet po swoim 

zmartwychwstaniu Jezus był w ciele. A kiedy przyszedł do Piotra z towarzyszami, 

powiedział do nich: ,,Weźcie, dotknijcie mnie i zobaczcie, że nie jestem 

bezcielesnym demonem"
3
.  

 

[24, 41-43] Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli 

zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia?  Oni podali Mu 

kawałek pieczonej ryby.  Wziął i jadł wobec nich.   
 

Apostołowie i pozostałe osoby nie posiadali się z radości (J 20,20), ale 

równocześnie w pewnym sensie jeszcze nie wierzyli. To zbyt piękne, by można w to 

uwierzyć!  

Widać z tego wyraźnie, że wiara w zmartwychwstałe ciało Jezusa nie była czymś 

wymyślonym, a potem rozpropagowanym wśród grupki Jego naiwnych uczniów.  

Niemniej ich wątpliwości okazały się pomocą dla wiary późniejszych chrześcijan, 

jak o tym pisze św. Augustyn:  

 

,,Było to niewiarygodne i dlatego musieli przekonać się o prawdzie tego, czego 

byli świadkami, nie tylko za pomocą oczu, lecz także rąk, by przez zmysły cielesne 

wiara mogła dotrzeć w głąb ich serca i by wiara wypływająca z głębi serca mogła 

być głoszona całemu światu, ludziom, którzy nie widzieli ani nie dotykali, a mimo 

to uwierzyli"
4
.  

 

Potem Jezus w trzeci sposób demonstruje cielesność swojego zmartwychwstania.  

Poprosił o coś do jedzenia, otrzymał kawałek pieczonej ryby i spożył ją przy 

nich.  

                                                           
3
 Ignacy z Antiochii, List do Kościoła w Smyrnie, 3,1-2, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, przeł. 

A. Świderkówna, Wydawnictwo M - Wydawnictwo Diecezjalne, Kraków - Sandomierz 1998, s.136 
4
 Augustyn, Kazanie 116, 3, w: Augustine, Sermons, t.4, s.204 



Gdy Piotr będzie później zaświadczał o zmartwychwstaniu, powie w podobny 

sposób, że on sam i inni ,,jedli i pili [z Nim] po Jego zmartwychwstaniu" (Dz 10,41; 

zob. Dz 1,4).  

Co istotne, posiłek w postaci ryby to uzupełnienie posiłku w postaci chleba w 

Emaus (Łk 24,30), a chlebem i rybami nakarmiono tłumy podczas cudu rozmnożenia 

(9,13.16), do którego obie te sceny posiłku na różne sposoby nawiązują.  

Teraz jednak to nie Jezus, lecz apostołowie są gospodarzami przygotowującymi 

posiłek, co wskazuje na ich rolę we współczesnym Kościele, kiedy będą celebrować 

Eucharystię ,,na pamiątkę" (22,19) Jezusa. 

 

 [24, 44-46]  Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które 

mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co 

napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy 

oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: 

Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie,   

 

W następnej części tej sceny Jezus mówi do uczniów o tym, jak w Nim wypełniły 

się Pisma, a następnie ogłasza im ich misję.  

Najpierw powtarza, że musiało się spełnić wszystko, co jest napisane o Nim w 

Starym Testamencie (18,31; 22,37).  

Te dwa czasowniki: musi i wypełnić się powtarzają się wielokrotnie w Ewangelii  

Łukasza
5
, tu zaś po raz ostatni podkreślają, że wszystkie wydarzenia w życiu Jezusa 

rozegrały się zgodnie z planem Boga, zwłaszcza z tym, co objawia Pismo.  

Podobnie jak uczynił to z dwoma uczniami w drodze do Emaus (24,32), także i 

teraz oświecił [dosłownie: ,,otworzył" - przyp. red. nauk.] ich umysły, aby 

rozumieli Pisma.  

Tam mówił o dwóch częściach Starego Testamentu, Prawie i Prorokach (Łk 24,27), 

tu wskazuje na trzy części i mówi o Prawie Mojżesza, Prorokach i Psalmach6
.  

Jezus szczególnie podkreśla przepowiednię Pism, że Mesjasz (24,26) będzie 

cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie (Oz 6,2). 

 

                                                           
5
 Czasownik dei ("trzeba") w odniesieniu do życia Jezusa zob.: Łk 2,49; 4,43; 9,22; 13,33; 17,25; 19,5; 22,37; 

24,7.26. Czasowniki wskazujące na to, że Jezus przyszedł "wypełnić" plan Boży (np. pleroo, teleo), zob. Łk 1,1; 
4,21; 9,31.51; 12,50; 18,31; 22,16.37. 
6
 Biblia hebrajska dzieli się podobnie na trzy części: Prawo Mojżesza (Torę), Proroków I Pisma (obejmujące 

Psalmy). Taki podział sugeruje już prolog do Mądrości Syracha. 



[24, 47-48]  w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 

grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 

świadkami tego.   

 

Po drugie, wyjaśnia, że w imię Jego głoszone (kerysso) będzie nawrócenie i 

odpuszczenie (afesis) grzechów. Tę misję ogłasza teraz apostołom i pozostałym 

uczniom.  

I rzeczywiście, istotą kerygmatu apostolskiego w Dziejach Apostolskich jest 

nawrócenie i odpuszczenie grzechów przez imię Jezusa
7
.  

Tym samym początek tej misji apostołów w Jerozolimie będzie przypominał 

początek publicznej działalności Jezusa w Nazarecie, kiedy odczytał ze zwoju słowa z 

Księgi Izajasza i ogłosił jubileusz, wyjaśniając, że został posłany, by głosić wolność 

(Łk 4,18; kerysso i afesis).  

Teraz ten jubileusz zostaje rozszerzony w czasie i przestrzeni: począwszy od 

Jeruzalem, wolność będąca odpuszczeniem grzechów głoszona będzie wszystkim 

narodom (Dz 1,8)
8
.  

Apostołowie i uczniowie będą świadkami tego, co mówił i co czynił Jezus (Dz 

1,1) - Jego życia, śmierci i zmartwychwstania.  

 

[24, 49] Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w 

mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka.  

 

W swoim ostatnim poleceniu Jezus nakazuje uczniom, by pozostali w mieście, 

dopóki nie zostaną przyobleczeni w moc z wysoka, która pozwoli im realizować 

ich misję (Dz 1,4-5.8).  

Tą mocą nazwaną przez Jezusa obietnicą jego Ojca, który ześle ją na nich, jest 

Duch Święty, którego uczniowie otrzymają w dniu Pięćdziesiątnicy (Dz 2,1 - 13.33).  

Tak jak Jezus działał ,,mocą Ducha" (Łk 4,14; zob. Dz 10,38), tak Jego uczniowie 

zostaną napełnieni mocą Ducha, by realizować misję głoszenia Ewangelii                          

(zob. Rz 15,19; 1 Kor 2,4; 1 Tes 1,5). 

 

 

                                                           
7
 Dz 2,38; 3,19-20; 5,31; 10,43; 11,18; 13,38; 17,30; 20,21; 26,18.20 

8
 Wypełniając w ten sposób proroctwo Symeona (łk 2,32) i słowa samego Jezusa (4,24-27) 



Rozważanie i zastosowanie praktyczne (24, 48-49) 

Wy jesteście świadkami.  

Apostołowie realizowali swą misję ,,z wielką mocą" i ,,świadczyli o 

zmartwychwstaniu Pana Jezusa" (Dz 4,33).  

Nie zmienia to faktu, że wszystkim chrześcijanom powierzono ten czy inny rodzaj 

apostolatu (KKK, 900).  

Innymi słowy, jesteśmy powołani, aby być świadkami Jezusa w naszym życiu                       

i w ten sposób rozszerzać Jego misję.  

,,Przyobleczeni w moc z wysoka" (Łk 24,49) - moc Ducha Świętego otrzymaną              

w sakramencie chrztu i bierzmowania - możemy świadczyć o Jezusie słowami                         

i uczynkami.  

Tak postępowali pierwsi chrześcijanie, dzięki czemu wiara chrześcijańska szybko 

się rozszerzała, docierając mimo prześladowań do wszystkich grup społecznych.                       

To samo mogą i powinni czynić współcześni chrześcijanie, radośnie dzieląc się 

swoją wiarą z członkami rodziny, przyjaciółmi i współpracownikami.  

 

Wniebowstąpienie (Łk 24, 50-53) 

 

ST: Kpł 9,22; 2 Krl 2,11; Syr 50,20 

NT: Łk 1,22; 2,34; 4,8; 9,31; 19,29.38; Dz 1,9-12 II Mk 16,19 

KKK: wniebowstąpienie, 659 

Lekcjonarz: Łk 24,46-53: uroczystość Wniebowstąpienia (rok C) 

 

[24,50-51]   Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce 

błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony 

do nieba.  

Ewangelia Łukasza kończy się opisem wniebowstąpienia (zob. Mk 16,19) 

przedstawiającym kunsztownie Jezusa - Mesjasza (Łk 2,11; 24,26.46) jako kapłana, 

proroka i króla.  

Dowiadujemy się także, że Jezusowi należy się cześć, ponieważ jest Panem (2,11).  

 

 



Łukasz nie podaje w tym miejscu dokładnej informacji o tym, kiedy miało miejsce 

wniebowstąpienie, ale pisze o nim również w Dziejach Apostolskich (Dz 1,9-11) i 

stamtąd dowiadujemy się, że stało się to ,,czterdzieści dni" po zmartwychwstaniu                

(Dz 1,3).  

Przekazawszy uczniom ostatnie pouczenia, Jezus wyprowadził ich z Jerozolimy. 

Grecki czasownik exago (wyprowadzać), występujący w Ewangelii Łukasza tylko w 

tym miejscu, wykorzystywany jest zazwyczaj w Septuagincie - a także przez samego 

Łukasza w Dziejach Apostolskich - w opisie Wyjścia (eksodos) z Egiptu pod 

przewodnictwem Mojżesza
9
. Podczas przemienienia Jezus rozmawiał z Mojżeszem i 

Eliaszem o swoim Wyjściu (eksodos) z Jerozolimy (Łk 9,31).  

Jako prorok jak Mojżesz (zob. 9,35; Pwt 18,15.18; Dz 3,22-23) Jezus dopełnia 

teraz swojego Wyjścia z Jerozolimy do nieba.  

Co więcej, jako prorok jak Eliasz (Łk 4,25-26; 9,8.19) zostaje uniesiony do 

nieba, potem zaś Jego naśladowcy otrzymają Jego Ducha (Dz 2,4; 2 Krl 2,9.11.15).  

Jezus wyprowadza ich ku Betanii. O tej wiosce położonej na zboczu Góry Oliwnej 

Łukasz wspominał całkiem niedawno, gdy Jezus zbliżał się do Jerozolimy (Łk 19,29) i 

gdzie Go obwołano wówczas ,,Królem" (19,38).  

Jego triumfalny wjazd zostaje teraz dopełniony ,,triumfalnym wyjazdem", kiedy 

wstępuje do nieba, by zasiąść po prawej ręce Ojca jako Syn, a równocześnie jako Pan 

króla Dawida (20,41-44; 22,69; Dz 2,33-35; Ps 110,1). 

Jezus, podniósłszy ręce, błogosławił także uczniów.  

To czynności kapłana takiego jak Aaron, który ,,podniósł ręce w stronę ludu i 

pobłogosławił go" (Kpł 9,22), lub Szymon, syn Oniasza (Syr 50,1), który ,,wyciągał 

ręce nad całym zgromadzeniem synów Izraela, aby dać swymi wargami 

błogosławieństwo Pana" (Syr 50,20).  

Kapłańskie pobłogosławienie uczniów przez Jezusa wraz z pobłogosławieniem 

Maryi i Józefa przez Symeona (Łk 2,34) tworzą ramy dla całej Ewangelii, 

uzupełniając brakujące błogosławieństwo pozbawionego mowy Zachariasza (1,22).  

Pobłogosławiwszy uczniów, Jezus rozstał się z nimi i wstąpił do nieba. 

 

[24, 52-53] Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do 

Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, <wielbiąc i> błogosławiąc 

Boga. 

 

Nim uczniowie wrócili do miasta, oddali Mu pokłon.  

                                                           
9
 Wj 3,8; 12,17.42; 13,3 LXX; Dz 7,36.40; 13,17 



Gdy wcześniej diabeł kusił Jezusa, by oddał mu pokłon (4,7), Jezus w odpowiedzi 

zacytował Pismo: ,,Panu, Bogu swemmu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 

służyć będziesz" (4,8; zob. Pwt 6,13).  

Teraz uczniowie Jezusa oddają Mu pokłon i nie jest to pogwałcenie słów Pisma, 

gdyż przez wskrzeszenie go z martwych Bóg potwierdził, że jest ,,Panem" (Łk 

24,3.34) i ,,Synem Bożym" ( 1,35; 22,70; zob. Rz 1,4). 

Odejście Jezusa może wyglądać na smutne zakończenie narracji, w rzeczywistości 

jednak mamy do czynienia z nowym początkiem, który cechuje wielka radość.  

Tak samo jak w pierwszej perykopie Ewangelii, podobnie w ostatniej 

miejscem nowego początku jest świątynia.  

Wychodząc z Jeruzalem, Kościół będzie rozwijał swą misję w Dziejach 

Apostolskich, a później przez kolejne stulecia, gdy Ewangelia będzie się rozszerzać 

,,aż po krańce ziemi" ( Dz 1,8).  

Jezus posyła uczniów - i wówczas, i dziś - aby byli Jego ,,świadkami" (Łk 24,48) 

przez cały czas życia na ziemi i przez całą wieczność, wielbiąc i błogosławiąc 

Boga. 

 

 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Grzegorz z Nyssy 

 

Wstąpił na wysokości 
 

  

 „Pańska jest ziemia i jej napełnienie” (Ps 23,1 n). Czemuż więc, człowiecze, 

dziwisz się nowości, że nasz Bóg pokazał się na ziemi i obcował z ludźmi? Przecież 

ziemia jest Jego stworzeniem i dziełem. Nic to więc nowego ani niewłaściwego, że Pan 

przyszedł do swej własności, gdyż nie przebywa w cudzym świecie, lecz w tym, który 

sam zbudował, osadziwszy ziemię na morzu i uczyniwszy ją dogodną dla spływu rzek.  

A po cóż przyszedł na ziemię? Aby cię wydostać z otchłani grzechu i zawieść na 

górę, przy czym jako królewskiego powozu użyć masz cnotliwego życia, by dostać się 

na górę.  



Nie możesz bowiem wejść na ową górę, jeśli nie pójdziesz w towarzystwie cnót, 

mając ręce czyste, nieskalane żadnym złym uczynkiem, będąc czysty w sercu, z duszą 

nieskierowaną do niczego próżnego i nieknującą przeciw bliźniemu żadnego podstępu. 

Nagrodą takiego wchodzenia na górę jest błogosławieństwo; takiemu człowiekowi 

okazuje Pan miłosierdzie, jakie sobie w niebie zaskarbił: „To jest narodzenie tych, 

którzy Go szukają” i przez cnotę wstępują na górę „tych, którzy szukają oblicza 

Boga Jakubowego”.  

Dalszy ciąg tego psalmu jest może nawet bardziej wzniosły niż sama nauka 

Ewangelii. Ona bowiem opowiedziała życie Pana na ziemi i Jego powrót do nieba, a ten 

wzniosły Prorok, wyszedłszy poza samego siebie, jak gdyby nie był obciążony 

brzemieniem ciała, miesza się między moce nadświatowe i przytacza nam ich słowa 

śpiewane wtedy, gdy odprowadzając wracającego Pana, rozkazują aniołom 

przebywającym na ziemi, gdzie mają powierzone sobie ludzkie życie, podnieść bramy, 

mówiąc: 

 „Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się wy, wieczne bramy, a 

wejdzie Król chwały”.  

A ponieważ gdziekolwiek by był Ten, który wszystko w sobie obejmując, czyni się 

współmiernym z tym, co Go przyjmuje – gdyż nie tylko staje się człowiekiem wśród 

ludzi, lecz zupełnie konsekwentnie, bawiąc wśród aniołów, zniża się do ich natury – 

dlatego odźwierni wołają: „Kim jest ten Król chwały?”  

Z tego powodu przedstawiają im Go jako silnego i możnego w zamierzonej wojnie z 

ciemięzcą natury ludzkiej i jako Tego, który ma obalić panowanie śmierci, aby po 

usunięciu najgroźniejszego wroga wezwać ród ludzki do wolności i pokoju. 

Potem, znowu powtarza podobne słowa. Wypełniło się już bowiem misterium 

śmierci, dokonało się zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi i jako pomnik tego zwycięstwa 

został wzniesiony krzyż: „I znowu wstąpił na wysokość, wiodąc wziętych do niewoli”                     

(Ps 67, 19).  

Ten, który dał ludziom żywot i królestwo, te dobre dary. I trzeba znowu otworzyć 

bramy zagradzające Mu wejście. Teraz wychodzą na Jego spotkanie nasi aniołowie 

stróże i otrzymują rozkaz otwarcia Mu zamkniętych bram, aby znowu w nich był 

uwielbiany. 

Lecz nie poznają Go, bo oblókł się w brudną szatę naszego życia, bo Jego szaty są 

czerwone z tłoczni grzechów ludzkich (Iz 63, 2). Dlatego kierują do odprowadzających 

to pytanie: „Kto jest ten Król chwały?”  

A odpowiedź brzmi już nie tak: „Silny i mocny w wojnie”, lecz:  

 



Pan mocy, który objął panowanie nad wszystkim, który w sobie wszystko 

streścił, który we wszystkim ma pierwsze miejsce, który wszystko przywrócił do 

pierwotnego stanu – On jest Królem chwały. 

 

 Św. Augustyn 

 

Uwielbione ciało Chrystusa 
 

  

Pytasz, czy obecnie ciało Chrystusa ma kości i krew albo też pozostałe składniki 

ciała... Bóg kiedykolwiek, na jakiekolwiek ciało i jak długo chce, może rozciągnąć 

nieskazitelność ciała. Dlatego też wierzę, że ciało Pańskie znajduje się w niebie po 

wstąpieniu tam takim, jakim było na ziemi.  

 

Czytamy w Ewangelii, że Jezus powiedział swoim uczniom, gdy oni wątpili w Jego 

Zmartwychwstanie i gdy sądzili, że to, co widzą, nie jest ciałem, lecz duchem:              

„Oglądajcie ręce moje i nogi, dotykajcie, przypatrujcie się, bo duch nie ma ciała 

ani kości, jako widzicie, że ja mam” (Łk 24, 39).  

Tak, jak dotykały Go ich ręce, gdy był na ziemi, tak też prowadziły Go ich 

spojrzenia, gdy wstępował do nieba. Dlatego usłyszano głos anioła, który mówił:                                        

„Tak przyjdzie, jak widzieliście Go idącego do nieba”                  

(Dz 1, 11) ... 

 

Nie można przeto wątpić, że ciało Chrystusa znajduje się w stanie zupełnej 

niezniszczalności, a choć w grobie nie zaznało ono jakiegokolwiek zepsucia, jak 

napisano: „Nie pozwolisz, by święty Twój ujrzał zepsucie” (Ps 15, 10), to jednak 

mogło ono zostać przebite włócznią i gwoździami.  

To, co zostało zasiane w hańbie śmierci i męki, teraz znajduje się w chwale życia 

wiecznego, i co dzięki słabości mogło zostać przybite do krzyża, teraz króluje w mocy, i 

co było ciałem materialnym wziętym od Adama, teraz jest ciałem duchowym, ponieważ 

jest już połączone nierozerwalnie z duchem. 

 

 

 

 



 Św. Grzegorz Wielki 

 

Dążmy za Jezusem krokami miłości 
 

  

Najdrożsi bracia, tam winniśmy za Nim dążyć sercem, dokąd, jak wierzymy, 

[Chrystus] ciałem wstąpił. Unikajmy pragnień ziemskich, niechaj nas nic już nie 

zachwyca na tym nędznym padole, skoro mamy Ojca w niebie.  

Nad tym szczególnie winniśmy się zastanowić, iż Ten, który wstąpił łaskawy, 

powróci jako groźny i tego co nam łaskawie nakazał, ściśle od nas zażąda. Niechaj nikt 

nie lekceważy czasu udzielonego do pokuty, póki jest zdrowy; niech nikt nie będzie 

niedbały o swoje zbawienie, gdyż nasz Odkupiciel na sądzie okazywał nam cierpliwość.  

Tak więc, bracia, czyńcie, to w swoim duchu pilnie rozważajcie. Choć jeszcze 

duchem miotają zamieszki, już kotwicę swojej nadziei zarzućcie w wiecznej ojczyźnie, 

umacniajcie swego ducha w prawdziwej światłości. Oto usłyszeliśmy, że Pan wstąpił do 

nieba.  

Zastanawiajmy się więc nad tym, w co wierzymy. I choć zatrzymuje nas tutaj słabość 

ciała, to jednak dążmy za Jezusem krokami miłości. Nie udaremni naszego pragnienia 

Ten, który je dał, Jezus Chrystus, Pan nasz. 

 

 Św. Augustyn 

 

O tym rozmyślajmy na ziemi, czym będziemy w niebiosach 
 

  

Dziś bracia, jak usłyszeliśmy, Pan nasz Jezus Chrystus wstąpił do nieba.  

Niech wstąpi z Nim i nasze serce.  

Słuchajmy apostoła mówiącego: „Jeśliście tedy powstali razem z Chrystusem, 

szukajcie tego, co jest wzniosłe, gdzie i Chrystus zasiadł na prawicy Bożej, 

rozumcie to, co w górze jest, a nie co na ziemi” (Kol 3, 1n).  

Albowiem tak wstąpił, że od nas nie odszedł.  

My również tam z Nim jesteśmy, chociaż z ciałem naszym nie stało się jeszcze to, co 

nam obiecano. On już został wywyższony ponad niebiosa. Z tego powodu nie 

powinniśmy wątpić w pewne i anielskie zamieszkanie w niebie, gdyż rzekł:  

„Nikt nie wstąpił do nieba jeno ten, który zstąpił z nieba”  (J 3, 13).  



Lecz to zostało powiedziane z powodu jedności, dzięki której On jest naszą głową, a 

my jego ciałem, i nawet gdy wstąpił do nieba, nie oddzieliliśmy się od Niego. Ten, 

który zstąpił z nieba, nie żałuje nam tego, lecz teraz jakoby woła: Bądźcie moimi 

członkami, jeśli chcecie wstąpić do nieba.  

W tym przeto zbieramy siły, tym żyjemy wszystkimi pragnieniami. O tym 

rozmyślajmy na ziemi, czym będziemy w niebiosach. Wtedy pozbędziemy się ciała 

śmiertelnego, lecz teraz pozbądźmy się starej przewrotności ducha. Z łatwością ciało 

uniesie się na wysokości niebieskie, jeśli nie będzie je uciskało brzemię grzechów. 

 
 

 

Wniebowstąpienie  

Roman Brandstaetter - "Jezus z Nazarethu". 
 

Było południe.  
 

Natychmiast po przybyciu do Jerozolimy, mimo zmęczenia długą drogą, udali się 

wraz z Miriam na stok Góry Oliwnej, usiedli na ziemi i czekali na przybycie Jezusa.  

Gdy ich żegnał nad jeziorem Kinereth i polecił im udać się do Jerozolimy, głos Jego 

brzmiał rzewnie i łatwo można było w nim wyczytać zapowiedź jakiegoś 

niezwykłego zdarzenia. Przewidujący Johanan ben Zebadia zabrał z sobą Miriam do 

Świętego Miasta.  
 

Podczas gdy jedni wypatrywali Jezusa z północy, drudzy ze wschodu, a inni od 

południa, znienacka zjawił się wśród apostołów, ale nie przyszedł do nich żadną z 

tych dróg, właściwie nie przyszedł żadną drogą, co wzbudziło w nich pokrzepiające 

podejrzenie, że od wyjścia z Galilei stale był z nimi i tylko dla ich oczu był 

niewidoczny.  

Przywitali Go już bez trwogi. Tak się przyzwyczaili do Jego nagłych objawień                    

i przywykli do Jego niezapowiadanych odwiedzin, że gdy przez kilka godzin był 

przy nich nieobecny, niecierpliwie Go wyglądali dla miłości, którą Go kochali, i dla 

własnej wygody, do czego się z niejakim wstydem przyznawali w pokorze 

zakłopotanego ducha. Nie istnieje całkowite szczęście.  

Obudziła się w nich obawa przed samotnością, która ich ogarnie, gdy Jezus 

pewnego dnia pożegna się z nimi i odejdzie, i więcej się nie zjawi. Wprawdzie 

przyrzekł uroczystym przyrzeczeniem, że będzie z nimi aż do końca świata, mimo to 



przewidywali trudności czekające na nich po odejściu Jezusa, który na pewno trwać 

będzie przy nich, ale będzie to trwanie zmuszające ich do czujności, a wiadomo, 

czym jest prawdziwa czujność: nieprzerwanym czuwaniem we dnie i nocy, bez 

zmrużenia powiek, bez wypoczynku. Kto tak potrafi czuwać?  

Niektórzy z nich już raz dali dowód nieumiejętności czuwania. Będą skazani na 

samodzielność myślenia, działania i na nieustanne dokonywanie wyboru, na 

odgadywanie myśli Jezusa, Jego rozkazów, na odczytywanie Jego znaków, Jego 

niedomówień — pamiętali, jak ich kiedyś rozesłał po Galilei i jak marne były owoce 

ich samotnej pracy! — a przede wszystkim staną wobec konieczności rozróżniania 

Jego głosu od głosu własnych życzeń i od podszeptu Pełzającego, który rozmiłował 

się w naśladowaniu głosu Pana, a tę sztukę doprowadził do przerażającej 

doskonałości.  

 

Jezus wyraził chęć spożycia wspólnego posiłku.  

Usiedli na ziemi i jedli chleb, suszone ryby, cebulę i ser, a gdy zaspokoili głód, 

rozmawiali z Rabbim, a im dłużej rozmawiali, tym większa stawała się ich pewność, 

że jest to spotkanie pożegnalne, a wnioskowali to z Jego wypowiedzi, podobnych do 

wypowiedzi stroskanego ojca rodziny, który wybierając się w daleką podróż pragnie 

najbliższym pozostawić rady, wskazania, polecenia i spostrzeżenia, te najważniejsze 

spośród najważniejszych i najmądrzejsze spośród najmądrzejszych. 

 Potem dla pogłębienia ich otuchy wskazał na wersety w świętych Księgach, 

odnoszące się do Jego męczeństwa i zmartwychwstania, wezwał ich na świadków 

tych zdarzeń i polecił, aby w Jego imieniu głosili wszystkim ludom ziemi, 

zaczynając od Jerozolimy, pokutę i odpuszczenie grzechów.  

W tym celu dla urzeczywistnienia ich posłannictwa wkrótce ześle na nich 

Obietnicę obiecaną przez Ojca: zanurzy ich w Duchu Świętym, tak jak Johanan ben 

Zecharia, Jego Pustynny Brat, zanurzał synów człowieczych w wodach Jordanu. 

Niechaj zatem pozostaną w Jeruszalajim Hakodesz, aż zstąpi na nich ognista i 

drapieżna Moc Ducha Świętego, a wtedy uzbrojeni Jego mocą pójdą w świat i 

świadcząc się świadectwem świętych Ksiąg głosić będą Dobrą Nowinę wszystkim 

ludziom zamieszkującym ziemię. Obiecał im powtórnie, że będzie z nimi aż do 

końca świata.  

Gdy słowa te przeniknęły do wnętrz apostołów i znalazły w nich wygodne dla 

siebie mieszkanie, ujrzeli w sobie Jeszuę Mesjasza-Oblubieńca w otoczeniu 

świętych Ksiąg, które pobrzękując naszyjnikami, nakrapianymi srebrem, kolczykami 

i naramiennikami, ujęły się za ręce i zaśpiewały radosną pieśń. 
 

 Rozpoczął się taniec świętych Ksiąg dokoła królewskiego Pomazańca. Tańczyły                

i śpiewały święte Księgi, piękne jak księżyc, promieniste jak słońce, groźne jak 

wojsko zbrojne, córki błogosławione, Księgi Początku, Wyjścia, Kapłanów, Liczb i 



Prawa, Psalmów i Proroków, w zachwyceniu śpiewały i tańczyły na chwałę 

umiłowanego Oblubieńca, jasnego i miedzianego, który góruje nad dziesięcioma 

tysiącami mężów, a Jego głowa jest jak szczere złoto, a włosy Jego są czarne jak 

kruki, Jego oczy są jak turkawki u strumienia, wykąpane w mleku i wypoczywające 

nad brzegiem źródła.  
 

Jezus podniósł się z ziemi i ruszył w kierunku Bethanii, a apostołowie i Miriam 

szli za Nim. Chcieli Go jeszcze spytać o wiele spraw zaprzątających ich serca i 

umysły, chcieli zasięgnąć u Niego jeszcze wielu rad, pouczeń i wskazówek, chcieli 

dowiedzieć się czegoś o własnej przyszłości, ale ponieważ wydawało im się — i 

słusznie — że powinni teraz w tak wielkiej i niepojętej chwili zachować umiar w 

stawianiu pytań, poczęli w nich w pośpiechu przebierać i odrzuciwszy wszystkie, 

pozostawili tylko jedno jedyne, niezwykle dla nich — dla synów tej ziemi, którą 

umiłowali gorącą miłością — ważne i jakże często sen spędzające z ich powiek. 

 

 Było to ostatnie pytanie, jakie zadali na ziemi odchodzącemu Mesjaszowi. Gdy 

stanęli na szczycie Góry Oliwnej, spytali Jezusa:  

— Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?  
 

Jezus odrzekł:  

— Nie wasza sprawa znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale 

gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

świadkami w Jerozolimie i całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi.  
 

Nie chciał im wyjawić czasu przywrócenia królestwa Izraela, podobnie jak 

przedtem nie chciał im wyjawić czasu swojego powtórnego przyjścia na ziemię, a 

ponieważ przyjście jednego i drugiego czasu uzależnił od wyroków swojego 

Ojcowskiego Synostwa — a o powtórnym Jego przyjściu nigdy nie wątpili — 

uradowali się z powodu Jego odpowiedzi, którą przyjęli jako radosną zapowiedź. 

Odetchnęli z ulgą.  
 

Była cisza. Wiał zachodni powiew. Góra Oliwna trzepotała srebrnym szelestem 

oliwnych gajów.  
 

Jezus podniósł ręce, wyciągnął je nad głowami apostołów i Miriam i 

pobłogosławił ich wszystkich razem i z osobna. Symeona ben Jona pobłogosławił 

błogosławieństwem kamienia, Johanana i Jaakowa, synów Zebadii, 

błogosławieństwem gromu, Jaakowa ben Halfi błogosławieństwem Jerozolimy, 

Jehudę ben Halfi błogosławieństwem ostatniej pomocy, Filipa z Bethsaidy 

błogosławieństwem obfitego chleba, Nathanaela ben Tolmaj błogosławieństwem 

figowego drzewa, Theoma Niedowiarka błogosławieństwem wiary, Andraja ben 



Jona błogosławieństwem pierwszego powołania, Symeona Gorliwca 

błogosławieństwem żarliwości, Lewiego Mataja błogosławieństwem rylca 

piszącego, a Miriam, matkę swoją, błogosławieństwem Cienia, i pobłogosławiwszy 

ich wszystkich razem i z osobna, począł się z wolna oddalać.  
 

Stali, uporczywie wpatrując się w znikające Miejsce, gdzie przed chwilą stał, i 

usłyszeli obok siebie podniesione głosy, zapowiadające powrót Jezusa na ziemię 

drogą niedocieczoną. Zapamiętali tę zapowiedź — trudno im było ustalić, z czyich 

wyszła ust, ale na pewno były to usta natchnione i wiarygodne, i dlatego nazwali je 

ustami anielskimi — albowiem domyślili się, że jest ona przeznaczona dla tych, 

którzy po nich przyjdą, dla późnych potomków wiary.  

A Jezus powoli w nich się oddalał, wznosił się wysoko, wysoko, coraz wyżej, a to 

oddalanie się z Miejsca było równoczesnym pozostawaniem w Miejscu, a 

odchodzenie było powrotem, a chociaż był już daleko, był coraz bliżej, a im był 

dalej, tym był bliżej, a im bardziej stawał się niewidzialny, tym więcej był cielesny i 

obecny, i wreszcie, wreszcie poczuli, że mogą dotknąć Jego dłoni, Jego nóg, Jego 

ran bez obawy o śmiertelne porażenie. 
 

 I tak oddalając się, wstępował we własne Istnienie, w Byt niewidzialny i 

nieskończony, którym jest On sam. 

 

 Jeszcze raz spojrzeli na puste Miejsce, już o bardzo niewyraźnych zarysach Pana, 

jeszcze raz badawczym spojrzeniem ogarnęli całą przestrzeń, a gdy stwierdzili Jego 

całkowitą i niewątpliwą niewidzialność, powrócili do Jerozolimy i udali się do 

Świątyni Pańskiej, gdzie wraz z Miriam i pobożnymi niewiastami dziękowali 

Elohim i błogosławili Elohim, który wzbudził w Izraelu dla zbawienia świata 

Mesjasza, Pierworodnego spośród umarłych, Jezusa z Nazarethu.  

* 

Późnym popołudniem wyszli ze Świątyni. O tej samej porze pewien podeszły 

wiekiem faryzeusz, wracając do domu po przechadzce w dolinie Cedronu, spostrzegł                

z dala gromadkę nieznanych mu mężów i niewiast, idących w kierunku Górnego 

Miasta.  
 

Gdy ich mijał, usłyszał, jak gorączkowo rozprawiają o jakimś cudownym 

zdarzeniu, którego byli świadkami. Faryzeusz zatrzymał się i spytał:  

— O czym tak żywo rozprawiają moi bracia?  

— O Mesjaszu, panie — odpowiedział jeden z nich.  

— Módlcie się, aby przyszedł — rzekł starzec.  

— Już przyszedł! — zawołał młodzieniec o dziewczęcej twarzy.  

— Przyszedł? — głos starca zadrżał.  



— Jeszua z Nazarethu jest Mesjaszem! Czy nic o Nim nie słyszałeś, czcigodny 

panie? — zawołali.  

Starzec wzruszył niedowierzająco ramionami i wspierając się na lasce, szedł 

powoli pod górę, do swojego domu bielejącego na stoku wzgórza wśród ciemnych 

cyprysów, drzew miłych Panu.  

Tak, słyszał o Mężu z Nazarethu. Słyszał o Jego mądrości i dobroci, o naukach i 

cudach, o Jego męczeńskiej śmierci i o zmartwychwstaniu. Nie mógł dopatrzeć się 

winy w Oskarżonym. Uważał za czyn haniebny wydanie syna Izraela w ręce 

pogańskich oprawców.  

Ale Jeszua ben Josef Mesjaszem? Jeszua ben Josef Synem Bożym? Jeszua ben 

Josef zmartwychwstał?  

 

Starzec westchnął. Przystanął. Usiadł na przydrożnym głazie.  

Zamyślił się.  

A był on praojcem tego, który tę opowieść o Jezusie z Nazarethu napisał.  

 

31 grudnia 1972  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wniebowstąpienie - Dz 1,1-11 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 
 

Łukasz opisał Wniebowstąpienie dwa razy, w obu napisanych przez 

siebie księgach. 

 

 REPORTER WNIEBOWSTĄPIENIA 
 

Jedynym autorem biblijnym, który pozostawił opis Wniebowstąpienia, jest święty 

Łukasz. Co ciekawe, to opowiadanie zawarł w obu swoich dziełach: na zakończenie 

swej Ewangelii oraz na samym początku Dziejów Apostolskich. 

 

 PUNKT WYJŚCIA 

 

Najpierw usłyszymy drugą księgę, sam początek Dziejów Apostolskich, opis 

Wniebowstąpienia. 

Wniebowstąpienie to punkt wyjścia dla opisywanych przez Łukasza początków 

Kościoła: po powrocie z Góry Oliwnej, skąd Pan wstąpił do nieba, apostołowie i 

uczniowie Jezusa zbierają się razem w Wieczerniku. Tam, w obecności stu dwudziestu 

osób, Piotr przypomina tragiczną historię Judasza, po czym apostołowie dokonują 

wyboru jego następcy. Będzie nim Maciej.  

W kolejnym rozdziale Łukasz opisuje już zstąpienie Ducha Świętego. 

 

 WNIEBOWSTĄPIENIE 

 

Co usłyszymy? Łukasz streszcza pierwszą księgę, Ewangelię opowiadającą o 

wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał 

polecenia Apostołom ... a potem został wzięty do nieba.  



Pierwsze dzieło Łukasza, czyli Ewangelię, również kończy opis Wniebowstąpienia 

(zob. EWANGELIA). W Dziejach Apostolskich Łukasz wraca do tego wydarzenia, 

dodając kilka znaczących szczegółów. 

Początek Dziejów Apostolskich to jeden z niewielu momentów, w których autor 

używa pierwszej osoby. Zwraca się do Teofila, tego samego, którego wymienia na 

początku swojej Ewangelii. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 

 ... uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu 

 Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 

wstępującego 

 

TRANSLATOR 

 

• Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje (Dz 1,3)  

 

Greckie słowo tekmerion znaczy: coś, co ostatecznie przekonuje wątpiącego. 

To pierwszy fakt, który podaje Łukasz: długa – bo trwająca czterdzieści dni – 

katecheza Jezusa, podczas której dał swoim uczniom pewne dowody tego, że żyje, 

całkowicie ich przekonała. Teraz uczniowie są już pewni –  

On żyje i jest prawdziwym Bogiem. 

 

• A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy  (Dz 1,4)  
 

W oryginale: Jedząc wspólnie sól, nakazał im nie oddalać się o Jerozolimy.  

Dlaczego posiłek spożywany przez Jezusa wspólnie z uczniami, podczas którego 

zapowiada zesłanie Ducha Świętego, jest określony dosłownie jako „wspólne 

spożywanie soli?  



To aluzja do przymierza soli znanego ze Starego Testamentu i kultury antycznej. 

Dwie strony przez spożycie odrobiny soli deklarowały wierność i wspólną drogę. 

Jezus potwierdza swoje przymierze z uczniami i cementuje je darem Ducha. 

 

• Ten Jezus wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 

wstępującego do nieba (Dz 1,11)  

 

Greckie słowo analambano, którego używa tu Łukasz, może oznaczać zwyczajne 

podniesienie osoby lub rzeczy, przenoszenie jej w inne miejsce (zob. Ef 6,13.16), 

zabranie kogoś w podróż (zob. Dz 23,31), na pokład statku (zob. Dz 20,13), a w 

literaturze apokryficznej zabranie do siebie, przyjęcie w niebie.  

Jezus rusza w swoją ostatnią podróż do nieba. 

 

Biblijny insider 

   

 Jan chrzcił wodą 

 

Jezus, zapowiadając uczniom dar Ducha, wraca do sceny nad Jordanem.  

Chrzciciel zapowiedział wówczas, że ten, który idzie po nim, jest mocniejszy od 

niego. On chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem (zob.  Mt 3,11 • Łk 3,16). 

Chrzest Janowy tylko zapowiadał odpuszczenie grzechów i dar Ducha, którego miał 

światu przynieść Mesjasz. 

Tak jak Chrzciciel zanurzał w wodach Jordanu, tak Jezus zanurzy wszystkich                  

w swoim Duchu, wylewając go na świat w niezwykłej obfitości.  

Wówczas dopiero spełnią się zapowiedzi proroków, opisujących Ducha przemiany, 

Nowego Przymierza i nowego stworzenia, wylanego na Izraela w czasach 

ostatecznych (zob. Ez 36–37 • Jl 3,1–2). Wraz z Duchem historia zbawienia wkracza 

w swoją ostatnią fazę.  

Bez Ducha dzieło Jezusa pozostaje niekompletne. 

 

 Czy ... przywrócisz królestwo Izraela? 

 

Wolny Izrael był marzeniem wielu w czasach Jezusa. Żydzi znajdowali się 

wówczas pod okupacją rzymską. Z bronią w ręku walczyli o wolną ojczyznę zeloci, 



doprowadzając do tragedii zniszczenia Jerozolimy w 70 r. Odnowę Izraela mieli w 

swoim programie także faryzeusze, którzy przez wierne Prawu życie przygotowywali 

kraj na przyjście Mesjasza.  

Dla faryzejskiego autora Psalmów Salomona będzie to Mesjasz walczący, który 

oczyści Jerozolimę z Rzymian (zob. Ps 17–18). Także Qumrańczycy szykowali się na 

bitwę końca czasów, która miała się zacząć na Pustyni Judzkiej, a którą szczegółowo 

opisuje Zwój Wojny. W apokaliptycznej 4 Księdze Ezdrasza Mesjasz na końcu 

zwycięża rzymskiego orła. 

Czy uczniom chodziło o przywrócenie Izraela w jego dawnych granicach                   

z czasów Dawida i Salomona? Czy także oni marzyli o wielkim, wolnym kraju,                  

w którym sprawowaliby w imieniu Mesjasza władzę? 

 

 Będziecie moimi świadkami 
 

W pytaniu uczniów może jednak wybrzmiewać przede wszystkim pytanie                         

o wypełnienie zapowiedzi prorockich (zob. Am 9,11 • Mi 7 • Za 14) i o odbudowę 

domu Dawida i Jerozolimy.  

Chyba nauczyli się już, że Jezus to nie taki Mesjasz, który wyzwala z bronią w 

ręku. Pytają o Jego powrót i o finał historii świata, w którym Syjon wyrośnie ponad 

inne góry, przyjdą do niego wszystkie ludy i narody (por. Iz 2,1–4 • Mi 4,1–4).               

Pytają o ostateczne zwycięstwo królestwa Bożego na ziemi. 

Jezus poucza ich, że zamiast pytać o czas Jego nadejścia, mają je przybliżać przez 

głoszenie Ewangelii. 

 

WERSJE 
 

Samo Wniebowstąpienie św. Łukasz opisuje dwa razy: na zakończenie swej 

Ewangelii oraz na początku Dziejów Apostolskich. 
 

EWANGELIA: Wyprowadził ich zaś aż ku Betanii i podniósłszy ręce 

pobłogosławił ich. A podczas błogosławienia ich rozstał się z nimi i wzniósł się do 

nieba. 
 

DZIEJE APOSTOLSKIE: Uniósł się i chmura podjęła go sprzed oczu 

 

Ani Mateusz, ani Jan nie zamieszczają podobnego opisu, Marek ujmuje to bardzo 

krótko: Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 

Boga (Mk 16,19). 



 

ZWRÓĆ UWAGĘ 
 

Łukasz rozpoczyna opowiadanie, używając pierwszej osoby liczby pojedynczej. Zrobi 

to jeszcze kilkakrotnie w Dziejach Apostolskich: dzięki temu wiemy, że sam jest 

uczestnikiem niektórych opisywanych przez siebie wydarzeń. 

Poznajemy adresata księgi. Jest nim Teofil  

To prawdopodobnie bogaty chrześcijanin, patron lub członek kościoła 

antiocheńskiego, przedstawiciel wyższej warstwy, któremu Łukasz dedykuje swoje 

dzieło. Teofil wierzy już w Jezusa, a Łukaszowa Ewangelia ma dać silne podstawy jego 

wierze. Jego imię znaczy po grecku „miłujący Boga” 

Ze względu na tę etymologię niektórzy dopatrywali się w nim postaci fikcyjnej, typu 

człowieka wierzącego, któremu Łukasz dedykuje swoje dzieło. Sam zwyczaj 

dedykowania utworu literackiego znamienitej osobie (powszechnie praktykowany w 

starożytności) wskazuje jednak, że był on postacią historyczną. 

 

 

I czytanie :      Dz 1,1-11 

 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego 

nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego 

poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba.  

 Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez 

czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał 

im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej 

ode Mnie - /mówił/ -  Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni 

Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz 

królestwo Izraela?  Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, 

które Ojciec ustalił swoją władzą,  ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 

otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 

i w Samarii, i aż po krańce ziemi.  

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał 

Go im sprzed oczu.  Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował 

do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z 

Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do 

nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.  

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Orygenes 

 

Prawo Boże i ludzkie 

 

Apostoł rzecze: „A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej 

pochwałę. Jest bowiem dla ciebie sługą Bożym ku dobremu. Gdybyś jednak 

czynił źle, lękaj się, bo nie próżno nosi miecz. Jest bowiem sługą Boga, mścicielem 

zagniewanym na tego, który czyni źle” (Rz 13, 3). 

W tej wypowiedzi apostoła porusza mnie to, że władzę świecką i ziemskiego 

sędziego nazywa sługą Bożym – i to nie jeden raz, lecz powtarza to po raz drugi i 

trzeci.  

Chciałbym więc zastanowić się, w jaki sposób ziemski sędzia może być sługą 

Bożym.  

W Dziejach Apostolskich znajdujemy zapis mówiący o tym, że zebrawszy się 

razem, apostołowie ustanowili przepisy, do których przestrzegania jesteśmy 

zobowiązani, my, którzy jako poganie przyjęliśmy wiarę w Chrystusa.  

Otóż, w przepisach tych postanowiono: „Apostołowie i starsi bracia przesyłają 

pozdrowienia braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 

Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od 

nas i zaniepokoiła was...” (Dz 15, 23n).  

I nieco dalej dodano: „Postanowiliśmy więc. Duch Święty i my, nie nakładać na 

was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar 

składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze 

uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi” (Dz 15, 28n). 

Otóż w tych przepisach, w których powiedziano, że na chrześcijan pochodzenia 

pogańskiego, nie należy nakładać żadnego ciężaru, oprócz tego, aby powstrzymywali 

się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu, nie ma 

zakazu zabójstw, cudzołóstwa, stosunków między mężczyznami ani innych 

przestępstw, które podlegają karze ze strony praw ludzkich.  

Jeśli zaś mówi, że chrześcijanie powinni przestrzegać tylko wymienionych zasad, to 

wydawać się może, że w pozostałych sprawach pozostawił im swobodę.  

 



Lecz zwróć uwagę na rozporządzenie Ducha Świętego: ponieważ inne przestępstwa 

karane są prawami świeckimi, uznano za zbędne zakazywać teraz prawom Bożym 

tego, co wystarczającej podlega karze ze strony prawa świeckiego.  

Zatem prawo Boże reguluje tylko to, o czym milczało prawo ludzkie, co tak, jak się 

wydawało, należało do sfery religii. Wynika stąd, że ziemski sędzia wypełnia ogromną 

część prawa Bożego.  

Nie wszystkie więc przestępstwa, których ukarania Bóg pragnie, zechciał przekazać 

pod jurysdykcję biskupów i zwierzchników Kościołów, lecz ich część pozostawił 

sędziemu ziemskiemu; zdając sobie z tego sprawę, Paweł słusznie nazywa go sługą 

Bożym i karcicielem tego, kto źle postępuje. 

Moim zdaniem należy wniknąć w głębszy sens tego, co Paweł powiedział o władzy: 

„Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę”.  

Otóż władze świeckie nie zwykły chwalić tych, którzy nie popełnili zbrodni. 

Owszem, karzą grzeszników, ale nie mają bynajmniej zwyczaju chwalić tych, co nie 

grzeszą. Zauważmy jednak, że może Paweł, udzielając pouczeń moralnych, korzysta z 

okazji, by wprowadzić tam pewną naukę mistyczną.  

Wszak powiedział, że wszyscy, którzy „w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą 

sądzeni” (Rz 2, 12), a podczas rozprawy sądowej owo Prawo oskarży każdego 

stosownie do tego, jak żył – wskazaliśmy, że Duch Święty w dużym zakresie zostawił 

pole dla ludzkiego prawa; zatem jest rzeczą oczywistą, że w dniu sądu również na 

podstawie ludzkich praw zyska pochwałę od Boga ten, kto w niczym nie przekroczył 

ustanowionych praw;  

Pan mu wtedy powie: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny                            

w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię” (Mt 25, 1). 

Należy jednak wiedzieć, że „prawo nie dla sprawiedliwego zostało ustanowione, 

lecz dla niesprawiedliwych, niesfornych, zbrodniarzy, zabójców, rozpustników                    

i tym podobnych” (1 Tm 1, 9n). To oni boją się prawa.  

Kto zaś czyni dobrze, to znaczy kto nie ze strachu przed prawem, lecz z miłości ku 

dobru czyni dobrze, ten nie żyje już pod prawem litery, lecz pod prawem ducha. 

 

 


